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/ التحصیل الدراسي 

-٢٠٠٥بكالوریوس في العلوم السیاسیة من جامعة النھرین لعام - ١
٢٠٠٦.

ماجستیر في العلوم السیاسیة ، قسم النظم السیاسیة والسیاسات - ٢
عن رسالة ٢٠٠٩ام الدراسي العامة من جامعة النھرین في الع

مقومات البیئة والسیاسة العامة في دولة ( الماجستیر الموسومة     
.وبتقدیر جید جداً عالي )  اإلمارات العربیة المتحدة

نبذة مختصرة



تدریسي في كلیة القانون جامعة القادسیة بلقب مدرس مساعد منذ - ١
في وحدة بحوث ودراسات حقوق اإلنسان وتدریسي ٢٠١٢/ ٣/ ٦

.لمادة حقوق اإلنسان لطلبة المرحلة األولى 
من السید رئیس جامعة " شكر وتقدیر" كتب ٤حاصل على - ٢

ر القادسیة  عن جھودنا في انعقاد ودعوة المشاركین للمؤتم
التخصصي االول في العلوم السیاسیة الذي اقامتة كلیة القانون في 

، وعن دورنا في اتمام اعمال ٢٠١٢–٢٠١١العام الدراسي 
–٢٠١٣، و ٢٠١٣- ٢٠١٢اللجان االمتحانیة لالعوام الدراسیة 

٢٠١٤.
كتب شكر وتقدیر من السید عمید كلیة القانون ٤حاصل على - ٣

.جامعة القادسیة المحترم 
حاصل على شھادة تقدیریة من السید عمید كلیة القانون جامعة - ٤

القادسیة عن جھودنا في انعقاد ودعوة المشاركین للمؤتمر 
التخصصي االول في العلوم السیاسیة الذي اقامتة كلیة القانون في 

.٢٠١٢–٢٠١١العام الدراسي 
شاركت ببحث في المؤتمر التخصصي الثامن الذي أقامتھ كلیة - ٥

قانون بجامعة القادسیة عن التمثیل النسائي للمراة العربیة في ال
المجالس النیابیة 

محاضر خارجي في كلیة التربیة قسم علوم الحیاة في تدریس مادتي - ٦
٢٠١٠- ٢٠٠٩حقوق اإلنسان والدیمقراطیة في العام الدراسي 

محاضر خارجي في كلیة اإلدارة واالقتصاد ، قسم إدارة األعمال - ٧
( س مادتي حقوق اإلنسان والدیمقراطیة للعام الدراسي في تدری
٢٠١١–٢٠١٠(

فرع العلوم النظریة / محاضر خارجي في كلیة التربیة الریاضیة - ٨
٢٠١٢- ٢٠١١في تدریس مادة حقوق اإلنسان للعام الدراسي  

TOEFL ITPحاصل على شھادة دولیة في اختبار اللغة االنكلیزیة - ٩
.٤٦٣بدرجة 

معھد الدراسات (شاركت في الدورات التي یقدمھا - ١٠
في بیروت للباحثین الشباب، " ) دراسات عراقیة"اإلستراتیجیة  

وحصلت على شھادة تقدیریة من المعھد في العلوم االجتماعیة في 
. ٢٠٠٨العام 

حاصل على شھادة من المعھد البریطاني للغة االنكلیزیة في - ١١
. ٢٠٠٨بیروت لعام 


